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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Professor(a) de Educação Física, Ermesinde, Portugal 

 

A Associação Helpo é uma Organização Não Governamental par a o Desenvolvimento que 

desempenha a sua atividade desde 2008 em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 

Guiné-Bissau, para a promoção do desenvolvimento através da educação e da nutrição, atuando 

em 101 focos de intervenção e o apoio chega a 57000 crianças. Em 2011, a Helpo alargou a sua 

intervenção para Portugal e trabalha no acompanhamento e desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e educacionais de crianças e jovens, com enfoque na prevenção da violência.  

 

Descrição do Projeto: 

O projeto “Saibreiras – Pintar o Futuro Maior” parte de um diagnóstico participado com as 

crianças/jovens do Empreendimento de Habitação Social (EHS) das Saibreiras, em Ermesinde, 

com o objetivo de terem uma participação ativa na melhoria deste território vulnerável. 

No que diz respeito aos Eixos de Intervenção “Saúde” e “Social”, o projeto prevê a dinamização 

de atividades de ocupação de tempos livres (nomeadamente, desportivas) para crianças e 

jovens do EHS. 

 

Objetivo Geral do Cargo 

O Professor(a) de Educação Física é responsável pela preparação, dinamização e execução das 

atividades desportivas regulares a decorrer no polidesportivo do EHS Saibreiras, nas aulas de 

futebol e de street basket de cariz semanal, reportando diretamente ao Gestor do Projeto o 

relatório da sua atividade com o público-alvo. 

Requisitos: 

● Formação de Nível Superior em Educação Física, Desporto ou equivalente. 

● Disponibilidade para trabalho em part-time e em regime de prestação de serviços. 

● Experiência de trabalho em contexto comunitário. 
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● Flexibilidade horária. 

● Gosto pelo trabalho com crianças e jovens. 

● Excelente capacidade de motivar os seus/suas alunos/as. 

● Boa capacidade de liderança e de organização. 

● Gosto pelo trabalho em equipa. 

 

Funções e Responsabilidades: 

● Preparação de conteúdo programático e de todo o material necessário à dinamização 

das aulas de futebol e de street basket. 

● Gestão dos horários das aulas e da utilização do polidesportivo do EHS Saibreiras no 

âmbito das aulas de futebol e de street basket. 

● Gestão dos processos dos alunos/alunas inscritas mensalmente para as aulas de futebol 

e de street basket. 

● Redação de relatórios de execução e monitorização das atividades, em suporte digital e 

em papel, mantendo-os atualizados e de fácil acesso. 

● Reporte e coordenação com o Gestor de Projeto. 

● Elaboração de Propostas com vista ao sucesso das atividades. 

 

Os interessados deverão enviar curriculum vitae e carta de motivação para 

silvianunes@helpo.pt até ao dia 9 de novembro, indicando no assunto do email “Candidatura”. 

A fase de entrevistas terá lugar entre 10 e 12 de novembro. 

 

Condições laborais: 

-  Regime de Prestação de Serviços; 

- 160h, entre novembro de 2021 e outubro de 2022; 

- 3.200,00 € pelo serviço prestado (pagamento conforme acordo entre as partes). 
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